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Ofício/CONDSEF Nº 103/2014 

Brasília,  20 de março de 2015. 

 

Ilm.º Senhor 

SÉRGIO ARBULU MENDONÇA 
M.D. Secretário de Relações de Trabalho do Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão – MPOG. 

Nesta. 
 

Cc: NELSON BARBOSA – Ministro do Planejamento 

 JUCA FERREIRA- Ministro da Cultura 

 ALOISIO MERCADANTE – Ministro Chefe da Casa Civil 

 WAGNER FREITAS – Presidente da CUT 

 
 
Assunto: Solicitação de Audiência 

 
 
 
 

Senhor Secretário, 

 
 
 

A Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público 
Federal – CONDSEF, Entidade Sindical de Grau Superior, 

representante dos Trabalhadores que mantém vínculo funcional com 

a Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional da esfera 

federal, bem como, de suas vinculadas, incluindo Empresas 

Públicas, com base territorial nacional e sede localizada SDS, Bloco 

“L”, N.º 30, 5º Andar, Edifício Miguel Badya, Asa Sul – Brasília-

DF, por seu Diretor Sr. Sérgio Ronaldo da Silva, servidor público 

federal, encontrável na sede da referida Entidade Sindical, vem à 

presença de Vossa Senhoria, em defesa dos direitos, interesses e 

garantias da Categoria representada, com fulcro no disposto em 

ditames Constitucionais (art. 8º - inciso III c/c art. 37 – inciso VI), 

Legais e Estatutários, expor e requerer o que se segue: 

Como é do conhecimento de Vossa Senhoria, os Servidores da Cultura, no 

ano de 2014, enfrentaram um período de greve de cerca de 40 dias, que 

paralisou grande parte dos serviços prestados pela Cultura do Governo Federal e 
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trouxe diversos impactos nos órgãos envolvidos. Embora os servidores da 
cultura tenham suspendido a greve, em atendimento à Decisão Liminar 
nº4497 do Ministro Napoleão Nunes, ainda não houve resposta pauta de 
reivindicações dos servidores, ampliando o passivo de demandas e o 

sentimento de desvalorização do quadro funcional. O desgaste da frustração 

negocial tem gerado um enorme descontentamento na relação com a Direção 

dos órgãos do setor, refletidos na desmotivação geral dos servidores.   

 Assim, tendo em vista que o ofício 69/2015/COGEP/SPOA (anexo) 

informa que é competência privativa da Secretaria de Relações de Trabalho do 

Ministério do Planejamento, e esclarece que a Comissão instalada pelo MinC 

trataria apenas da construção técnica e qualitativa de um plano de carreira, 

reiteramos a necessidade de realização de uma reunião urgente  como forma de 

reiniciar um diálogo produtivo com os servidores para tratarmos das demandas 

apresentadas no Ofício/CONDSEF n.º 028/2014, datado de 07 de 

Fevereiro/2014. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

Secretário Geral da CONDSEF 


